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Téma předložené diplomové práce je svým zaměřením odlišné od jiných kvalifikačních prací. 

Její autor se zaměřil na oblast, která má tendenci pozornosti zástupců pomáhajících 

profesionálů unikat, jakkoli se ovšem jedná o téma nosné a oborově relevantní. Domnívám se, 

že jeho výběr je výrazem odborné zralosti předkladatele a jeho schopnosti nahlížet na sociální 

témata ze systémové perspektivy. 

Hodnocená práce není svojí strukturou překvapivá. Text je členěn na teoretickou a výzkumnou 

část. První část práce je postavena na čtyřech hlavních kapitolách, kterými autor práce 

přibližuje stěžejní pojmosloví, souvislosti a kontexty. Věnuje se tématům, jako je pobytová 

služba pro seniory, personální zajištění služby, personální management a fluktuace 

pracovníků. Teoretická část práce je velice precizně vystavěná. Vykazuje dobrou dynamiku. 

Autor postupuje od obecných sdělení ke konkrétním. Používá věcný, čtivý jazyk a pracuje s 

adekvátními informačními zdroji. Ty také správně cituje.  

Teoretická část plynule a logicky přechází v část výzkumnou. Jejím cílem bylo zjistit, jak 

manažeři domovů pro seniory ve Středočeském kraji zajišťují podmínky pro personální stabilitu 

ve svých zařízení. Autor se zaměřil zejména na pozice sociálních pracovníků a pracovníků 

v sociálních službách. V tematickém rámci hlavního cíle byly formulovány dílčí výzkumné 

otázky, které byly transponovány do scénáře rozhovoru. Ten diplomant vedl s poměrně 

početným souborem zástupců zařízení (16 ze 13 zařízení) a také s respondenty z řad 

zřizovatelů. Adekvátně k výzkumnému tématu a technice sběru dat zvolil diplomant kvalitativní 

výzkumnou strategii.  

 



Před vlastní analýzou dat uvádí diplomant čtenáře do děje prezentací kontextových 

souvislostí. Ty jsou zejména v současné pandemické době velice specifické a do jisté míry 

předurčují to, jak je možné výzkumným zjištěním rozumět. Sebraná data byla přepsána a 

analyzována technikou systematického kódování. V dalších krocích analýzy postupuje 

diplomant podle jednotlivých tematických okruhů. Z prezentovaných zjištění je zjevné, že 

diplomant vynaložil nemalou energii a čas systematické analýze a porovnávání dat, že se 

důkladně zamýšlí nad výpověďmi svých respondentů a klade je do vzájemných souvislostí.  

V závěru práce nechybí diskuse, která konfrontuje dosažené výzkumné výsledky s aktuálním 

stavem vědění a praxe.  

Celkovou spolupráci se studentem hodnotím jako velice dobrou. Student prokazoval vysokou 

motivaci k řešení tématu, respektoval připomínky vedoucí práce a měl pevnou vůli osvojovat 

si principy a postupy zpracovávání zvoleného diplomního tématu. 

Předložená diplomová práce tak splňuje veškeré nároky kladené na tento typ kvalifikační práce 

a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaká další výzkumná témata výsledky práce přinášejí a jak by je autor zkoumal? 

2. Jaké aplikační využití mají výsledky provedeného šetření? 
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